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Plats och tid Stinsen, tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00-16:50 

Ledamöter Inga-Lill Östlund (L), ordförande 

Bengt Wastesson (KD), 1:e vice ordförande 

Pia Dingsten (S), 2:e vice ordförande 

Gerth Carlsson (C) 

Ulla Gustavsson (C) 

Michael Danielsson (M), inte närvarande 

Benny Flyckt (M) 

Stig Eriksson (S) 

Roine Rehn (SD), inte närvarande 

Gunilla Zachrisson (V) 

Lillmarie Jonsson (MP) 

Tjänstgörande ersättare Björn Dahlskog (M) 

Mathias Engberg (SD) 

 

 

Ersättare Maria Ewerskog (C) 

Mikael Arosenius (L) 

Ann-Britt Abrahamsson (S) 

 

Övriga närvarande Rickard Bardun, förvaltningschef 

Mats Gripenblad, administrativ samordnare 

Inger Lord, sekreterare 

Utses att justera Stig Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 20 november kl. 10.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 95-105 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Inga-Lill Östlund  

Underskrift Justerande   

 Stig Eriksson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Servicenämnden 2019-11-12 

Förvaringsplats för 

protokollet Sekretariat 

Anslaget sätts upp 2019-11-20 

Anslaget tas ner 2019-12-12 

Underskrift   

 Inger Lord  
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§ 95 Dnr 4109              

Val av justerare 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Stig Eriksson (S) utses att justera dagens protokoll.  

 

____ 
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§ 96 Dnr 2019-00177             101 

Sammanträdesplan Servicenämnden 2020 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Fastställa föreslagen sammanträdesplan 2020. 

2. Informationsmöten kl. 09.00-12.00, gruppmöten kl. 13.00-14.00 och 

beslutsnämnd kl. 14.00-16.00. 

 

Servicenämnden, tisdagar:  

4 februari, 3 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 25 augusti, 29 september, 10 

november, 15 december 

 

Presidiemöte, tisdagar, kl. 10.00-12.00: 

22 januari (onsdag), 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 11 augusti, 15 

september, 27 oktober, 1 december 

 

Reservation 

Pia Dingsten (S), Stig Eriksson (S), Gunilla Zachrisson (V) och Lillmarie 

Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan 

för 2020, omfattande Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt 

nämnderna. De olika nämnderna rekommenderas anta Kommunstyrelsens 

förslag till sammanträdesplan 2020. 

 

Yrkande 

Pia Dingsten (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

 

Ordföranden ställer proposition på Pia Dingstens (S) yrkande, varvid hon 

finner att Servicenämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Pia Dingsten (S) begär votering och följande voteringsproposition godkänns: 

 

Den som bifaller Pia Dingstens (S) förslag om återremiss röstar nej. Den 

som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. 
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Vid voteringen avges 4 nej-röster och 7 ja-röster, se särskild lista. 

Ordföranden finner att Servicenämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-17 av Mats Gripenblad.  

 

____ 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

6(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2019-00188             900 

Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar 

och konsulttjänster 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden beslutar för egen del om restriktivitet när det gäller 

inköp. Vid tveksamheter rådgörs i första hand med förvaltningschef och 

eventuellt presidiet.  

 

Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S) deltar inte i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommuns ekonomi är ansträngd och årets prognostiserade 

resultat om -8,8 mkr i kombination med föregående års resultat om -17 mkr 

medför att Söderköpings kommun behöver vidta åtgärder. Kommunstyrelsen 

har fattat beslut om principiellt stopp för anställningar samt rekommenderar 

nämnderna fatta beslut om att införa ett principiellt stopp för inköp, 

investeringar och konsulttjänster inom nämndernas verksamhetsområden. 

Investeringar som är aktuella för Servicenämnden ska först beslutas i den 

politiska ledningsgruppen. Konsulttjänster ska nyttas oerhört restriktivt. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-22 av Mats Gripenblad.  

 

____ 
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§ 98 Dnr 2019-00007             100 

Ekonomirapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Ekonomirapporten godkänns samt översänds till Kommunstyrelsen för 

kännedom.  

 

Ärendebeskrivning 

En ekonomisk uppföljning för nämnden har genomförts efter september 

månads utgång. Den ekonomiska prognosen för Servicenämndens 

skattefinansierade del visar på ett överskott på 3 350 tkr för helåret jämfört 

med budget efter genomförda åtgärder, vilka inbegriper principiellt 

anställnings-, investerings- och inköpsstopp.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-29 av förvaltningschef Rickard Bardun.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2019-00178             100 

Uppdragsplan 2020 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Servicenämnden antar Uppdragsplanen 2020. 

 

Reservation 

Pia Dingsten (S) och Stig Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget budgetförslag, som gett förvaltningen en högre budget att arbeta 

med och inte behöva skära ner t.ex. antalet feriejobb, ekologiska livsmedel 

m.m. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Söderköpings kommuns styrmodell ska verksamhetsnämnder och 

kommunstyrelsen ta fram uppdragsplaner utifrån den fastställda strategiska 

planen för 2020-2023 vilken också inkluderar flerårsbudget.  

 

I Servicenämndens uppdragsplan 2020-2023 formuleras nämndens uppdrag 

till förvaltningen i form av nedbrutna mål och indikatorer utifrån de 

långsiktiga målen i strategisk plan samt identifierade utvecklingsområden 

inom nämndens ansvarsområden. Därutöver anges även driftsbudget för 

verksamheter och investeringar, uppföljning av verksamheten, relevanta 

volymer att följa, samt nämndens internkontrollplan. 

 

Yrkande 

Mathias Engberg (SD) önskar följande ändringsyrkande: 

1.1 Föreningsaktiva – stycke 3.1 punkt 4: 

Ändra indikator ”Deltagartillfällen i idrottsföreningar” till ”Andel barn och 

ungdomar mellan 6 och 20 som inte är föreningsaktiva* i Söderköping”. 

(*Föreningsaktiv är de som under ett kalenderår deltagit i minst 10 enskilda 

aktiviteter rapporterade till Idrott och fritid). 

Mål 2020 

2019 - 2% 

Mål 2023 

2019 - 8% 

Notera att vid aktivitetsstödsansökan rapporterar namn och födelsedatum och 

ur denna data måste förvaltningen extrahera antalet unika föreningsaktiva. 
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Pia Dingsten (S) yrkar avslag på Mathias Engbergs (SD) ändringsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på Mathias Engbergs (SD) ändringsyrkande 

och finner att Servicenämnden beslutat att avslå detsamma. 

    

____ 
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§ 100 Dnr 2019-00181             351 

Remiss ny avfallsplan för Norrköpings kommun 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Nedanstående yttrande över reviderad avfallsplan för Norrköpings 

kommun, från Söderköpings kommun, fastställs och serviceförvaltningen får 

i uppdrag att sända yttrandet till Norrköpings kommun. 

 

Yttrande: 

"Söderköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig kring Norrköpings 

kommuns reviderade avfallsplan. Söderköpings kommun har inget att erinra 

mot förslaget och ställer sig positiv till ambitionen i avfallsplanen."  

 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig kring Norrköpings 

reviderade avfallsplan.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-10-17 av VA- och renhållningschef Theres Stark.  

 

____ 

 

Utdrag: 

Norrköpings kommun 

Theres Stark 
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§ 101 Dnr 2019-00011             100 

Information från SERN infomöte  

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Informationen antecknas till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Information inför ärenden för beslut på Servicenämndens sammanträde 

12 november 2019: 

 

Sammanträdesplan för Servicenämnden 2020 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan 

för 2020, omfattande Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt 

nämnderna. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att följa 

föreslagna mötestider. 

 

Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och 

konsulttjänster. 

Söderköpings kommuns ekonomi är ansträngd och årets prognostiserade 

resultat om -8,8 mkr i kombination med föregående års resultat om -17 mkr 

medför att Söderköpings kommun behöver vidta åtgärder.  

 

Uppdragsplan 2020-2023  

Ordförande Inga-Lill Östlund (L) och förvaltningschef Rickard Bardun 

informerar om uppdragsplanen. 

 

Yttrande över remiss av reviderad avfallsplan för Norrköpings kommun 

VA- och renhållningschef Theres Stark informerar om att Söderköpings 

kommun har beretts möjlighet att yttra sig kring den reviderade avfallsplanen 

och att Söderköpings kommun inte har något att erinra mot förslaget och 

ställer sig positiv till ambitionen i avfallsplanen. 

 

Information om Servicenämndens ansvarsområde och uppdrag: 

 

Bredbandsutbyggnad 

Företrädare för IP-Only, Carolina Magnusson, kommunansvarig 

stadsnätsutveckling, och Mats Olofsson, senior affärsutvecklare, gav en 

återblick och informerade bland annat om projektstatus utbyggnadsområden. 
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Presentation 

Eva-Lott Blixt, ny kostchef, och Sandra Sandborg Johansen, ny 

kultursekreterare, presenterade sig för nämnden. 

 

Arbetsmarknad 

Enhetschef Jörgen Rosin informerade bland annat om: arbetslöshetsstatistik, 

pågående projekt och enhetens olika verksamheter. 

 

Renhållning 

VA- och renhållningschef Theres Stark informerar bland annat om: 

• Den pågående upphandlingen av Behandling avfall, med avtalsstart 2020-

04-01. 

• Resterande upphandling är Transporter av omlastat avfall. 

 

Friluftsområdesinventering 

Alexander Wahlfridsson har på uppdrag av Idrott och fritid genomfört en 

inventering av friluftsområden i Söderköpings kommun. 

Friluftsinventeringen är en kartläggning, värdering och beskrivning av 

naturområden och utomhusanläggningar för friluftsliv och idrott i 

Söderköpings kommun.  

Syftet med Friluftsinventeringen är att den ska utgöra ett planerings- och 

kunskapsunderlag som kan användas till bland annat kommunens fysiska 

planeringsarbete, översiktsplanering samt som underlag till framtida 

friluftsplan/grönstrukturplan.  

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA-bidraget, är medfinansiär 

för genomförandet av inventeringen. 

 

Allmänna informationer  

• Allmän beredning inställd vecka 47 

• Organisation då förvaltningschef Rickard Bardun slutar den 15 november: 

- Tf förvaltningschef Johan Cöster t.o.m. 2020-03-31 

- Stefan Karlsson, konsult, tf fastighetschef (verkställighet) 

- Bredbandsfrågor handläggs av IT-chef Kicki Lindblom 

- Organisationsöversyn 

 

____ 
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§ 102 Dnr 2019-00005             100 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut: 

- Förlängning av driftavtal med SM Entreprenad AB 1 år. 

- Efter genomförd upphandling och anbudsutvärdering teckna avtal gällande 

upphandling behandling. 

- Samordna intern detaljplaneremiss inom serviceförvaltningen för 

detaljplan: 

Lagnö 2:29 Mon, Skönberga Husby 11:83 m.fl. (F-6 skola Alboga), 

Söderköping 3:45 (Vimman), samt Söderköping 2:40 och 2:97 

(Kanalhamnen och Smultronstället.  

 

Underlag för beslut 

Upprättad delegationsordning.  

 

____ 
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§ 103 Dnr 2019-00006             999 

Verksamhetsrapport serviceförvaltningen 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Informationen läggs till handlingarn.  

 

Ärendebeskrivning 

Rickard Bardun informerade bland annat om: 

 

Arbetsmarknad: 

• Tillverkning av solskydd till förskolor 

• Utveckling av våtmarken vid Ramunderberget 

• Totalt 170 PRAO-platser under hösten 

Kosten: 

• Verkställande av 12 heltidstjänster  

• Arbetsledare har genomgått ledarskapsutbildning 

Kultur och fritid: 

• Översyn av reglementet för föreningsbidrag.  

• Stinsen 20-årsjubileum med utdelande av kulturpris, kulturstipendium och 

hederspris till Tord Kempes minne 

• Bibliotek: barnboksveckor i samarbete med kulturskolan, teknik-drop-in, 

höstlovsaktiviteter och läsinspiration för förskoleklasser, författarbesök inom 

ramen för projektet ”Litteraturscen Söderköping” med stöd av Kulturrådet. 

• Medeltidscentrum: barnsliga lördagar, musikkåserier med Stig Jacobsson, 

konstinventering genomförs 

Näringsliv och turism: 

• Planering inom näringslivs- och turismområdet, bland annat: 

- handlingsplan fokusområden näringslivs- och platsutveckling 2019-2025 

- regionala workshops kring regionala utvecklingsstrategin 

- projektplanering för ”Möjligheternas Söderköping” 

- samverkan inom regionen, skärgårdsutveckling, besöksnäring, näringsliv 

Teknik och entreprenad: 

• För årstiden vanliga uppgifter, t.ex. städning, lövhantering, plantering 

tulpanlök, intagning av parkbänkar, upptagning badbryggor vid sjöbad, 

rondering av belysning 

VA/renhållning: 

• UV-ljus installerat i Bottna och S:t Annas reningsverk 

• Byte av vattenmätare 
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• Medel beviljade från Länsstyrelsen för vattenskyddsområden 

• Införande av matavfallsinsamling flerbostadshus 

Projekt: 

• Kyrkspången 

• Utemiljöer Östra Ryds förskola 

• Avloppsreningsverk Finnkroken 

• Flytt av VA-ledning, Södra Eriksvik 

 

____ 
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§ 104 Dnr 2019-00008             100 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Ärenden för kännedom anmäls och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-09-25 § 91 angående 

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. 

 

Kommunfullmäktige: protokollsutdrag från 2019-09-25 § 133 angående 

Återhållsamhet gällande investeringar, anställningar, inköp och 

konsulttjänster. 

 

Länsstyrelsen Östergötland: Remiss angående ”Vatten-försörjningsplan 

Östergötlands län – fördjupning av klimatets påverkan på regionens 

vattenresurser”. 

 

Länsstyrelsen Östergötland: Remiss angående Naturnära vägar till hälsa, 

hållbar tillväxt och utveckling. 

 

 

 

 

      

 

 



 

Servicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

17(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2019-00009             100 

Kursinbjudningar och övriga frågor 2019 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 

 

1. Inga kursinbjudningar finns att delge.  

 

Övriga frågor: 

Benny Flyckt (M) önskar skriftlig avrapportering från IP-Only till varje 

Servicenämnd. Inga-Lill Östlund (L) tar vidare frågan till IP-Only 

 

Servicenämnden, genom ordförande Inga-Lill Östlund (L), tackar Rickard 

Bardun när han nu går vidare till annan tjänst.  

 

____ 

 

      

 

 


